
ontzorging in het beheer van jouw assets 
 
Wil je geen omkijken meer hebben naar het wagenpark- en/of 

materieelbeheer, maar wel volledige grip en overzicht hebben op keuringen, 

onderhoud en kosten? Vibber assets ontzorgt op het gebied van 

assetmanagement door het outsourcen van wagen-, materieel- en/of 

machineparkbeheer bij zowel eigendom als lease. Daarnaast geven wij 

gevraagd en ongevraagd advies over kostenbesparingen en mogelijkheden 

om te verduurzamen, uiteraard met behoud van functionaliteit! 

100% flexibel | 100% ontzorging | gegarandeerd besparing 

 

Wil je het beheer liever in eigen hand houden, maar heb je wel behoefte aan 

meer overzicht, structuur en grip? Vibber assets levert en implementeert ook 

beheersoftware, waarmee je grip krijgt op wagenpark- en materieelbeheer.  

Vrijblijvend in gesprek over de uitdagingen waar jij  

mee te maken hebt?  

 

Jasper Middelburg helpt je graag! 

j.middelburg@vibber.nl  

+31(0)6 – 29 388 045 

Wij doen het beheer en onderhouden 

het contact met garagisten, 

onderhoudspartijen  

en andere leveranciers. Je krijgt 

maandelijks een management-

rapportage, waardoor overzicht en 

grip binnen handbereik komt. Ook 

geven we je advies over mogelijke 

kostenbesparing en verduurzaming. 

 

Door ons specialisme en onze 

ervaring op het gebied van 

wagenpark- en materieelbeheer 

leveren wij een hoog rendement bij 

in- en verkoop van jouw assets. Voer 

je zelf – deels - het onderhoud uit op 

je assets? Dan kun je profiteren van 

onze kennis en ervaring op het 

gebied van werkplaatsmanagement!  

90% besparen op uw tijdbesteding aan mobiliteitsbeheer  

15% besparen op uw brandstof 

30% besparen op uw leasekosten 

50% besparen op uw onvoorziene kosten 

Besparen en toch flexibel zijn? Stap over van operational lease naar eigendom- 

of financial lease! Denk ook aan jong gebruikte voertuigen. Voordeel: geen 

contracten met vaste looptijd en maximum aantal kilometers. Bepaal zelf naar 

welke garage je gaat voor onderhoud, schadeherstel en banden.  
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 vooruit in beweging bewogenheid en resultaat 

 

Vibber is een consultancybureau dat gaat voor vooruitgang. We 

staan voor goed georganiseerde projecten en de realisatie van 

optimale processen. We creëren niet alleen overzicht, structuur en 

grip, maar gaan veel verder dan dat. We weten namelijk dat je 

mensen onwijs belangrijk zijn. Daarom nemen we jouw medewerkers 

bij de hand, zodat er meer bevlogenheid ontstaat en jouw 

medewerkers de verandering omarmen. 

hier staan wij voor 

Vibbers werken net een beetje anders dan je gewend bent. We 

staan voor autonomie en transparantie. We durven elkaar én onze 

klanten de waarheid te vertellen. Vibber sleutelt, verbetert, helpt 

groeien. Waar vibber binnenkomt, raken mensen geïnspireerd. We 

zorgen ervoor dat jouw organisatie in beweging komt. Dat je 

toekomstbestendig wordt. Vibber maakt impact. We maken van jou 

als ondernemer weer een echte ondernemer. Stop met 

micromanagement. Maak ook impact. vibber. vooruit in beweging, 

bewogenheid en resultaat. 
 

Vibber heeft vier divisies die hun eigen expertise en focus hebben: 

 vibber people 

We creëren inzicht en 

brengen mensen én 

organisaties in 

beweging. 

vibber assets 

Gericht op materieel, 

machines en wagenpark: 

van volledige outsourcing 

tot slimme software. 

vibber projects 

Vibbers (bege)leiden 

projecten op het 

gebied van rendement, 

kwaliteit, efficiency, 

processen en IT. 

vibber audits 

We voelen jouw 

organisatie flink aan de 

tand en geven je een 

helder overzicht van het 

verbeterpotentieel. 

Vind meer over vibber op vibber.nl of neem direct contact met ons op via hallo@vibber.nl 
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